معهد الخوارزمي-نوتر للرياضيات
أسســه ويرأســه الفلســطيني الباحــث فــي علــم الرياضيــات الدكتــور ســري غانــم فــي العــام  .2016يقــوم
الدكتــور غانــم ،حســب عقــد تأســيس المعهــد ،بجميــع مهامــه فــي المعهــد بشــكل تطوعــي تــام طــوال
الوقــت وإلــى األبــد .وهــو معهــد عالمــي غيــر حكومــي وغيــر ربحــي مســجل في مدينــة باريس الفرنســية.
ّ
تتكــون عضويــة المعهــد مــن علمــاء وباحثيــن وأســاتذة ومدربيــن بارزيــن علــى مســتوى العالــم ،كمــا
تتوفــر للمعهــد لجنــة علميــة استشــارية مكونــة مــن مجموعــة مــن العلمــاء الحاصليــن علــى ميداليــة
فيلــدز ( ،)Fields Medalالتــي تعتبــر أقــرب مــا يقابــل جائــزة نوبــل التــي ال تمنــح فــي مجــال الرياضيــات.
ُ
تمــول نشــاطات المعهــد مــن تبرعــات شــخصية مــن علمــاء فــي الرياضيــات مــن دول مختلفــة.
للمعهــد عــدة أهــداف ،أهمهــا الترويــج لدراســة الرياضيــات فــي فلســطين وبيــن الفلســطينيين فــي
العالــم ،بهــدف الوصــول إلــى العالميــة فــي مشــاريع البحــث الرياضــي .ويســعى المعهــد إلــى دعــم
نظــام تعليــم الرياضيــات فــي فلســطين ،كمــا يهــدف إلــى تشــجيع الشــباب والنســاء وكافــة األقليــات
علــى االنخــراط فــي مجــال الرياضيــات.

الدكتور سري غانم
هــو عالــم رياضيــات فلســطيني مــن مواليــد القــدس عــام  1983ويحمــل الجنســية الفرنســية .تلقــى
تعليمــه األساســي فــي مدرســة عربيــة ،وتعليمــه الثانــوي فــي مدرســة فرنســية فــي القــدس ،وبعدهــا
انتقــل إلــى فرنســا ليكمــل فيهــا تعليمــه الجامعــي ودراســاته العليــا.
ّ
خــال دراســاته العليــا ،قضــى الدكتــور غانــم أربــع ســنوات فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ،حيــث أعــد رســالة
ً
الدكتــوراة وعمــل مســاعدا للبحــث فــي جامعــة ييــل ( .)Yale Universityحصــل الدكتــور غانــم علــى درجــة
الدكتــوراة فــي الرياضيــات البحتــة مــن جامعــة باريــس الســابعة فــي جوســيو (.)Université Paris VII Jussieu
وبعدهــا ،انتقــل إلــى ألمانيــا ،حيــث عمــل فــي معهــد ماكــس بالنــك (Max-Planck Institute for
ّ ً
 )Gravitational Physicsالمتخصــص بالبحــث فــي نظريــة آينشــتاين النســبية ،ويعمــل حاليــا فــي قســم
ّ
ّ
الرياضيــات بجامعــة هامبــورغ ،حيــث يقــوم بالعديــد مــن األبحــاث الرياضيــة.

رؤية الدكتور سري غانم
ّ
ّ
ّ
اســتقطاب الطلبــة المتميزيــن والموهوبيــن فــي مجــال الرياضيــات وتأهيلهــم للوصــول إلــى العالميــة،
ّ
وذلــك مــن خــال تدريبهــم وتشــكيل فريــق فلســطيني متمكــن للمشــاركة فــي األولمبيــاد الدولــي
للرياضيــات ،باإلضافــة إلــى توفيــر منــح للدراســة والتخصــص فــي أفضــل الجامعــات فــي العالــم ،األمــر
الــذي ســيمكن علمــاء فلســطينيين مــن المشــاركة فــي األبحــاث الرياضيــة علــى أعلــى المســتويات
العالميــة.

الخطوات العملية
يتبع المعهد الخطوات العملية التالية للوصول إلى أهدافه:
•عقــد اختبــار أولمبيــاد معهــد الخوارزمــي -نوتــر الســنوي للرياضيــات فــي فلســطين الختيــار أفضــل
الطلبــة.
ًّ
•تنظيم وتنفيذ مخيمات الرياضيات الصيفية والتي تعقد سنويا في فلسطين للطلبة الفائزين.
•متابعة الطلبة على مدار العام من خالل أوراق عمل وحلقات نقاش عبر اإلنترنت.
•تدريــب وتشــكيل فريــق فلســطيني متمكــن لتمثيــل فلســطين فــي األولمبيــاد الدولــي للرياضيــات
(.)International Mathematical Olympiad
•تقديم منح للدراسة والتخصص في أفضل الجامعات في العالم لطلبة المعهد المتميزين.
•إنشاء نخبة من الفلسطينيين للمشاركة في األبحاث الرياضية على أعلى المستويات العالمية.

أولمبياد معهد الخوارزمي -نوتر للرياضيات في فلسطين
يهــدف األولمبيــاد إلــى الكشــف عــن الموهبــة وحــب تعلــم مــادة الرياضيــات ،ويتيــح للطلبــة الفائزيــن
فرصــة الحصــول علــى منحــة كاملــة للمشــاركة فــي مخيــم الرياضيــات الصيفــي الرابــع ،الــذي ســيعقد
فــي مدينــة بيــت لحــم خــال شــهر آب  2019لمــدة أســبوعين.
يســتهدف األولمبيــاد الطلبــة الفلســطينيين األذكيــاء والموهوبيــن ،الذيــن أنهــوا الصــف الســادس أو
الســابع أو الثامــن أو التاســع مــن كال الجنســين.

مخيمات الرياضيات الصيفية في فلسطين
ّ
يقــدم المعهــد للطلبــة الفائزيــن فــي أولمبيــاد الرياضيــات فــي فلســطين منحــة كاملــة للمشــاركة فــي
ً
مخيــم صيفــي لمــدة أســبوعين يعقــد كامــا باللغــة اإلنجليزيــة .فــي هــذا المخيــم ،يتعــرف الطلبــة علــى
ّ
مبــادئ علــم المنطــق ،ونظريــة األرقــام والهندســة ،وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى التــدرب علــى حــل المســائل
الرياضيــة المشــابهة لمســائل األولمبيــاد الدولــي للرياضيــات .والمشــاركة فــي هــذه المخيمــات مجانيــة
لمــن يقــع عليهــم االختيــار.

األولمبياد الدولي للرياضيات ()IMO
األولمبيــاد الدولــي للرياضيــات ( )IMOهــو أعلــى وأرقــى منافســة عالميــة فــي مجــال الرياضيــات لطلبــة
ًّ
المرحلــة الثانويــة ،ويعقــد ســنويا فــي إحــدى دول العالــم التــي يختارهــا المنظمــون .عقــد األولمبيــاد
الدولــي للرياضيــات ألول مــرة فــي العــام  1959فــي رومانيــا بمشــاركة  7دول ،ثــم انتشــرت أهميتــه
ّ ً
عالميــا ليصــل عــدد الــدول المشــاركة فيــه اليــوم إلــى أكثــر مــن  100دولــة.
يؤمــن الدكتــور ســري غانــم بــأن المشــاركة فــي مثــل هــذا الحــدث العلمــي الدولــي هــي فرصــة ثمينــة
ّ ً
ّ
للشــباب الفلســطيني للتقــدم علميــا ،حيــث تســاعد مثــل هــذه المســابقات العالميــة علــى إعــداد علمــاء
رياضيــات علــى أعلــى المســتويات ،وتســاهم فــي إيصــال قــدرات الشــباب الفلســطيني إلــى العالميــة.
كمــا يؤكــد الدكتــور غانــم علــى أهميــة البــدء بتحضيــر الطلبــة مــن أصغــر ســن ممكنــة ،فكلمــا بــدأ الطلبــة
ً
مبكــرا ،أصبحــوا أقــوى.

